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Rektorsbrev för september 2019  

Då har vi varit igång ett tag och hösten är här med besked efter en härlig inledning av augusti och 

september. Mycket har hänt och framför allt hoppas jag att alla har haft sina elevledda 

utvecklingssamtal och att ni känner att ni fått klarhet i hur ert barn ligger till i sin kunskapsutveckling. 

Jag vet att åk 7-8 har sina samtal den kommande veckan, detta då ni alla hade startsamtal i augusti. 

Om ni har några funderingar eller frågor kring detta eller i något annat ärende så uppmanar jag er att 

kontakta ert barns kontaktlärare/mentor. Vi finns här på Steningehöjdens skola för våra elevers skull 

och jobbar hårt för att de ska utvecklas och lyckas i sitt lärande.  

Dock är det viktigt att ni föräldrar/vårdnadshavare är med oss och stöttar era barn i sitt skolarbete. Det 

här är av stor vikt och precis som jag sa på föräldramötet är samarbete mellan skola och hem en 

förutsättning för att vi tillsammans ska lyckas.  

Vi har förväntningar på er att ni tillsammans med oss skapar goda förutsättningar för ert barn. Detta 

gör du genom att se till att ditt barn sover och äter ordentligt, att du bidrar till det så viktiga samarbetet 

mellan oss. En viktig sak är också att du smittar – med det menar jag att om du pratar positivt om 

skolan så hjälper det ditt barn att tänka gott om skolan. Om du pratar illa om skolan blir det tvärtom. 

Jag vill gärna att du vänder dig till oss istället om det är något du oroar dig över. Tack på förhand!  

Våra kommungemensamma mål i skolutvecklingsprogrammet: 

• Alla barn och elever når målen i läroplanen. 

• Alla barn och elever känner trygghet, trivsel och studiero 

• Våra medarbetare är engagerade och har rätt kompetens 

 

 

 

Vi satsar mycket på att eleverna ska få aktiva raster och att vi genom styrda rastaktiviteter ökar 

tryggheten och minskar antalet kränkningar. Ett mål som vi tillsammans kommer att arbeta vidare med 

elevrådet. Jag träffar elevrådet för både åk 7-8 och åk F-6 nästa vecka. Det har dragit ut på tiden så det 

känns spännande att vi äntligen fått till en tid att ses. Fritids har jobbat hårt med vår lekbod och de 

jobbar tillsammans med Alexander och Petter för att utveckla detta. Lärarna har ansvar för att eleverna 

ska komma ut tryggt på rasten och fritids finns där ute och tar emot eleverna.  
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Fråga gärna någon i personalen om du undrar något  Uppe hos åk 7-8 har vi vårt sociala TEAM som 

styr upp aktiviteter för de äldre eleverna. Efter samtal med Alexander som arbetar med rastaktiviteter i 

F-6 och Love som är vår socialpedagog i 7-8 kan vi konstatera att det har varit en lugn start. De 

meddelar också att de ser mindre konflikter och kränkningar, vilket känns roligt att kunna rapportera. 

Detta gäller även studieron som blivit mycket bättre för de äldre eleverna. Sociala teamet har i dagarna 

gjort en mindre enkät för att undersöka hur eleverna uppe på högstadiet upplever att starten varit. Jag 

kommer att be våra rastaktivitetsansvariga tillsammans med trygghetsteamet att göra liknande på F-6. 

I november kommer sedan den stora kommungemensamma Trivsel och trygghetsenkäten som görs på 

alla skolor. Jag tycker att det är bra att lyssna in eleverna redan nu. Ser de och känner de någon 

skillnad? Vad upplever de och hur kan vi tillsammans fortsatt förbättra deras trygghet och trivsel. Så 

viktiga delar för att de sedan ska kunna utvecklas i sitt skolarbete.  

Organisation:  

Emma Borg har tyvärr valt att avsluta sin tjänst hos oss, hon gör sin sista dag på torsdag den 3 oktober. 

Den 11 oktober börjar vår nye Matte/NO lärare Jawad Tahir. Jag är glad att jag lyckats rekrytera en 

behörig lärare och att det gick så snabbt. Jawad får själv presentera sig närmare när han kommer. Vi 

hälsar honom dock varmt välkommen! Eleverna kommer att ha vikarie fyra dagar, dagar som Emma 

har planerat utifrån det arbete eleverna redan är igång med.  

Jag har också anställt Catharina Kignell Lallo, lärare i svenska som andraspråk. Catharina arbetar 

främst mot årskurserna 6-8. Något som också är en otrolig förstärkning och stöd för våra lärare att ha 

någon med kompetens hur vi undervisar elever som har ett annat modersmål i sin språkutveckling. 

Detta är av stor vikt för att lyckas i sitt lärande i alla ämnen. Hur tar jag till mig en text i SO, vilka 

strategier kan jag använda, vilka likheter finns i mitt modersmål med svenskan, kan jag ta stöd av 

grammatik, meningsbyggnad? Ja ni förstår säkert att det finns mycket spännande om man har kunskap 

inom detta som faktiskt kan hjälpa eleverna framåt. Jag vill skicka med till er föräldrar/vårdnadshavare 

att Svenska som andraspråk är likvärdigt ämnet svenska. Ditt barn missgynnas inte att läsa utifrån den 

kursplanen, samma behörighet till gymnasiet. Har du frågor och funderingar prata gärna med oss på 

skolan om detta istället för att säga nej till att ditt barn ska läsa enligt den läroplanen. Det handlar om 

bedömning och vissa skillnader i kunskapskrav.  

Jag vill påminna er alla om att följa ditt barns klassblogg och även fritidsbloggarna så klart. Ni som 

följer vår Facebook och våra bloggar har säkert sett det fina arbete som sker på skolan. Ni har kanske 

också sett inslag av ”Ploggning” i både tv och media. Jag är medveten om att det kan förekomma 

reklam på min blogg så därav kommer vi att göra om den. Mer info kommer längre fram!  

Viktiga datum framöver: 

 

 1 oktober har vi föräldrasamråd, 18.00-19.30. Se separat inbjudan  

 Måndag den 28 oktober har fritids stängt för planeringsdag. 

 Vecka 44 är det höstlov/läslov tänk på att fylla i era tider på TEMPUS tisdag-fredag. 

 

 

Vänlig hälsning 

Helena Eriksson 


